Kallelse

Omsorgsnämnden

Tid: Måndagen den 23 oktober kl. 15.30
Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden

Föredraganden

1.

Upprop

2.

Val av justerare samt fastställande av tid för
justering

3.

Godkännande av dagordning

4.

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 2017/ON165 (Handlingar dukas)

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska Maria Ljungberg
Kl. 15.30

5.

Uppföljning av ekonomi
Dnr 2017/ON099

Socialchef Sven Bergelind

6.

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3
2017
Dnr 2017/ON082

Socialchef Sven Bergelind

7.

Avtal för vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019
Dnr 2017ON187

Socialchef Sven Bergelind

8.

Val av ersättare till kommunala rådet för
funktionshindrade personer
Dnr 2017/ON191

Ordförande Linda Holmer
Nordlund

9.

Information

10. Anmälan om inkomna skrivelser
11. Anmälan av delegeringsbeslut
Linda Holmer Nordlund (V)
Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2017-10-09

2017/ON165-3

000

Ytttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 2017/ON165
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot en anmälan med klagomål mot
hemsjukvården Lilla Edet.
IVO begär svar på följande:
1. Har ni sedan tidigare kännedom om händelsen
2. Bedömer ni att händelsen har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada

Beslutsunderlag
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterad 15 september 2017

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen

Maria Ljungberg
MAS - Medicinsk ansvarig sjuksköterska
maria.ljungberg@lillaedet.se
0520-659785

Beslutet expedieras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Maria Ljungberg (MAS)

Beslutet delges
Socialchef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2017-10-16

Dnr 2017/ON099

Dpl

Uppföljning av ekonomin omsorgsnämnden
Dnr 2017/ON099
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-01 § 16 kommer
kommunstyrelsen förutom mål – och resursplan samt T1, T2 och T3 för budgetåret
2017 beslutas om ytterligare ekonomiska uppföljningar. Kommunstyrelsen kommer
följa upp nämndernas ekonomiska resultat följande månader mars, juni, september och
oktober. Vid dessa extra ekonomiska uppföljningar behöver beslut inte fattas i nämnden
före överlämnande till kommunstyrelsen.
Socialchefen ger omsorgsnämnden en muntlig uppföljning av ekonomin vid dagens
nämndsmöte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
Anna-Carin Säll
Nämndsamordnare
anna-carin.sall@lillaedet.se
0520-659856

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

Dpl

2017-10-16

2017/ON082-4

701

Ej verkställda beslut 2017 SoL och LSS
Dnr 2017/ON082
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, skyldighet att en gång per kvartal
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå.
Omsorgsnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i
avidentifierad form.

Kvartal 3 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

2016-01-21

170306,170609

verkställt

kommentar
tackat nej

2016-09-16 vill vänta tills nya boende klart, har personlig assistent
2017-03-22 har tackat ja 170519

170801

Kvartal 3 LSS ledsagarservice enligt § 9:3
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

verkställt

kommentar

2016-10-03 dragit tillbaka ansökan 170615

Kvartal 3 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Beslutsdatum

erbjudande

2016-04-06
2016-04-27

dragit tillbaka ansökan 170426

2016-09-08
Kvartal 3 LSS daglig verksamhet enligt § 9:10
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2017-05-01 verkställigheten försöker få kontakt med enskild

kommentar

sid- 2 -

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2017q3 rapporteringstillfälle
2017q3

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen
Beslutet skickas till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

sid 2/2

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2017-10-16

2017/ON187-3

Dpl

Förslag till samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 20182019
Dnr 2017/ON187
Sammanfattning
Lilla Edets kommun tillhör Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde, men
har sitt huvudsakliga samarbete kopplat till NU- sjukvården och Norra hälso-och
sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
Tillsammans med Hälso-och sjukvårdskansliet har därför överenskommits att Lilla Edet
tecknar ett samarbetsavtal med Vårdsamverkan Fyrbodal.
Föreliggande samverkansavtal gäller för perioden 2018–2019.
Lilla Edets kostnadsandel av den totala driftsbudgeten för perioden är 82 350 kr.

Ärendet
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) bildades januari 2017 som en gemensam
ledningsgrupp för huvudmännen för samverkan på länsnivå. VVG ska främja och stödja
utveckling av samverkan på lokal, delregional och länsnivå.
De tidigare 5 närsjukvårdsgrupperna omorganiserades till 15 närsjukvårdsgrupper vilket
möjliggjorde närmare samverkan mellan parterna.
De ingående parterna i Vårdsamverkan Fyrbodal är kommunerna i Fyrbodal, Regionens
hälso- och sjukvård och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vårdsamverkan Fyrbodal har under 2016 haft en samordnare för barn och unga vilket
har fallit väl ut men tyvärr uteblev finansiering av dennes tjänst under 2017. I avtalet
2018–2019 finns detta nu inkluderat och Vårdsamverkan får därmed utökat uppdrag till
att inkludera barn och unga frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat den 16 oktober 2017.
Bilaga till avtal Vårdsamverkan i Fyrbodal 2018-2019.
Missiv samverkansavtal 2018-2019.

Finansiering

sid- 2 -

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal och
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet för Omsorgsnämndens räkning.

Sven Bergelind
T.f. förvaltningschef
Sven.bergelind@lillaedet.se
0520-65 96 17

Beslutet expedieras till

Beslutet delges

Beslutet skickas för kännedom till

sid 2/2

Bilaga till avtal Vårdsamverkan i Fyrbodal

Fördelning av den ersättning från kommunerna

Inkl Lilla Edet
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål
Lilla Edet
Ackumulerat

Invånarantal %
Faktureringssumma
9 870
3,46%
59 515 kr
4 763
1,67%
28 720 kr
6 600
2,31%
39 797 kr
14 548
5,10%
87 722 kr
9 266
3,25%
55 873 kr
10 360
3,63%
62 469 kr
15 076
5,29%
90 906 kr
9 088
3,19%
54 799 kr
13 045
4,57%
78 659 kr
12 574
4,41%
75 819 kr
57 688
20,22%
347 849 kr
55 087
19,31%
332 166 kr
38 873
13,63%
234 398 kr
14 753
5,17%
88 958 kr
13 657
4,79%
82 350 kr
285 248
100,00%
1 720 000 kr

/ad

2017-09-29

Till
Ingående parter i Vårdsamverkan Fyrbodal

Missiv Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018–2019
Under år 2016 och 2017 har Vårdsamverkans parter valt att förlänga det gamla
avtalet från 2012–2015 med anledning av det pågick en del omorganisationer på
regional, delregional och lokal nivå.
Från och med januari 2017 bildades Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) som
gemensam ledningsgrupp för huvudmännen för samverkan på länsnivå. VVG ska
främja och stödja utveckling av samverkan på lokal, delregional och länsnivå.
Fem närsjukvårdsgrupper omorganiserades till 15 närsjukvårdsgrupper vilket
möjliggjorde närmare samverkan mellan parter.
Vårdsamverkan Fyrbodal har under 2016 haft en samordnare för barn och unga
vilket har fallit väl ut men tyvärr uteblev finansiering av dennes tjänst under 2017. I
avtalet 2018–2019 finns detta nu inkluderat och Vårdsamverkan får därmed utökat
uppdrag till att inkludera barn och unga frågor.
Härmed översänds samverkansavtal 2018–2019. Undertecknat avtal sänds med post
senast 2018-01-31 till:
Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli
Vänerparken 15
462 35 Vänersborg
Frågor kring avtalet besvaras av era representanter i Vårdsamverkan Fyrbodal.
För kommunerna: Charlotta Wilhelmsson, charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se
För NU sjukvården: Magnus Kronvall, magnus.kronvall@vgregion.se
För HSN N: Carina Hansson, carina.hansson@vgregion.se

Amira Donlagic, kanslichef
Vårdsamverkan Fyrbodal
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Avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal
Avtalsparter
NU-sjukvården, kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud,
Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål samt
norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avtalstid
Avtalstid 2018-01-01 till 2019-12-31. Avtalet förlängs sedan årsvis, om det inte sagts upp av
någon part 6 månader innan avtalstidens slut.
Vision och mål
Visionen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att parterna tillsammans samverkar i utveckling av
framtidens vård och omsorg för invånarna i Fyrbodal. Vårdsamverkan Fyrbodal är en gemensam
arena för, och inom, berörda huvudmän, i frågor som berör ingående parter
Målen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att:





genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärka individens hälsa
skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan
gränser
verka för att samhällets samlade resurser används på ett optimalt sätt
skapa förutsättningar för delaktighet bland vårdgivarna kring gemensamma hälso- och
sjukvårdsfrågor

Vårdsamverkans parter är
Kommunerna: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust,
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Åmål
Regionens hälso- och sjukvård: Vårdcentralerna i Fyrbodal och Lilla Edets kommun, NUsjukvården, och övriga vårdgivare med avtal och överenskommelser med norra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Målgruppen/målområden
Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av
hälsofrämjande/förebyggande- vård- stöd och omsorgsinsatser från både kommun och region.
Grupper/områden som särskilt uppmärksammas är: Personer med sammansatta behov av vård och
omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information
och kommunikation mellan vårdgivare.

Vårdsamverkan Fyrbodals kansli
Som stöd för vårdsamverkan finns ett gemensamt finansierat kansli vars funktion är att koordinera
utvecklingsarbeten, bereda, stödja och följa upp vårdsamverkansarbetet. Stöd med kallelser,
mötesbokningar och ärendeberedning ingår också i kansliets uppdrag.
Vårdsamverkan Fyrbodals kansli ska vid behov delta som processtöd på lokala närsjukvårdsmöten.
Kansliet ska vara en länk i kommunikationen mellan det regionala, delregionala och lokala arbetet.
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Åtaganden
NU-sjukvården
NU-sjukvården åtar sig att vara huvudman för Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, vilket medför ett
arbetsrättsligt ansvar för kansliets personal. Styrelsen för NU-sjukvården åtar sig under avtalstiden
ansvara för den administrativa hanteringen av aktuell personal och av verksamhetens ekonomi.
NU- sjukvården får också genom detta avtal betalningsansvar för de kostnader som uppstår i den
avtalade driftsorganisationen. NU-sjukvården debiterar Vårdsamverkan Fyrbodal 4% av årlig
omsättning för administrationskostnad.
Ekonomiskt åtagande
Finansiering inom ramen för detta avtal avser de gemensamma kostnaderna på övergripande
Fyrbodalnivå såsom kansli och administration.
Verksamhetens totala driftsbudget under år 2018 är 3 440 000 kr. NU-sjukvården
finansierar 18 %, Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden 32% och kommunerna gemensamt
50 %( Bilaga) Från 2019-01-01 justeras ersättning årsvis med regionindex.
Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel och statliga satsningar och
bidrag sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt inom ramen för Vårdsamverkan
Fyrbodal.
Detta avtal är upprättat i sjutton (17) exemplar av vilka parterna tagit ett vardera.

……………………………………..

………………………………….

NU sjukvården – datum
Befattning

Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra Befattning

………………….............................

……………………………………..

Bengtsfors - datum

Dals-Ed - datum

Befattning

Befattning

……………………………………..

……………………………………..

Färgelanda - datum

Lilla Edet - datum

Befattning

Befattning

…………………………………….

……………………………………..

Lysekil - datum

Mellerud - datum
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Befattning

Befattning

………..........................................
Munkedal - datum

……………………………………..
Orust - datum

Befattning

………………………………………

Befattning

……………………………………

Sotenäs – datum

Strömstad - datum

Befattning

Befattning

………………………………………..

……………………………………..

Tanum - datum

Trollhättan - datum

Befattning

Befattning

………………………………………

……………………………………

Vänersborg - datum

Uddevalla - datum

Befattning

Befattning

………………………………………
Åmål – datum
Befattning
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2017-10-16

Dnr 2017/ON191

Dpl

Val av ersättare till kommunala rådet för funktionshindrade
personer
Dnr 2017/ON191
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska utse en ersättare till det kommunala rådet för funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017.

Förslag till beslut
Ärendet lämnas utan beslutsförslag till omsorgsnämnden.

Anna-Carin Säll
Nämndsamordnare
anna-carin.sall@lillaedet.se
0520-659856

Beslutet expedieras till
Den nyvalde
Kommunala rådet för funktionshindrade personer
Troman

Inkomna skrivelser och rapporter 171023
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser
Domar
1. Kammarrätten i Göteborg 2017-09-19, mål nr 730-17
Korttidsvistelse
2. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-09-26, mål nr 10898–17
Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), fråga om överlämnande av mål till annan
domstol
3. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-09-27, mål nr 10927–17
Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, fråga om överlämnande av mål till annan domstol.
Beslut
4. 2017-09-13, 2014/KS0232
KF § 95 - Avsägelse Roger Bravell Berndtsson (C) från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Missiv
5. Vårdsamverkan Fyrbodal 2017-09-29
Missiv Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019
Kallelse
6. Protokoll kommunalt pensionärsråd 2017-09-25

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen

Redovisning av delegationsbeslut 171023
Diariear
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
ON127
ON157
ON174
ON179
ON181
ON183
ON186

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Tjänsten tillsattes av Anna Lundgren
Tjänsten tillsattes av Eva-Lotta Svensson
Beslut om bostadsanpassningsbidrag

Omsorgsnämndens beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns

Datum
2017-09-20
2017-10-04
2017-09-21
2017-09-28
2017-09-22
2017-09-27
2017-10-10

